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 ما �شتغل هذا؟ ما �شتغل. 
 ر�اته.السالم علیكم ورحمة هللا و�

 أجمعین. وصحبه آله وعلى محمد نبینا ورسوله عبده على و�ارك وسلم هللا وصلى العالمین، رب هلل الحمد 
عاؤ�م �اٌب: دإثبات الترجمة، �عني بدأنا �ه، من قوله: " هوعرفنا ما فی ،الكالم في الباب الثاني من �تاب اإل�مان 

[سورة الفرقان: ُدَعاُؤُ�ْم} َلْوَال  َر�ِّي ِ�ُكمْ  َ�ْعَبأُ  َما {ُقلْ : -عز وجل-وله وعرفنا أن إثبات الترجمة عند أبي ذر لقإ�مانكم" 
فیها في  ، ومعنى الدعاء في اللغة اإل�مان، هذا في روا�ة أبي ذر، وأكثر الروا�ات ال توجد فیها لفظة �اب، و�نما]٧٧

 . ". دعاؤ�م إ�مانكماؤ�م إ�مانكمة، دع"وقال ابن عباس: شرعة ومنهاًجا سبیًال وسنَّ آخر الباب السابق: 
 -ي روا�ات ال توجد فیها، وأن النوو �قول ابن حجر �عد ما أثبت أن هذه الترجمة ثابتة عند أبي ذر، وقال: أكثر ال

: �قع في بل ینكرها �شدة، �قول: دعاؤ�م إ�مانكم قال النووي  ،ومعنى �الم النووي أ�ًضا ال یثبت هذه -رحمه هللا تعالى
 .وهو غلط فاحش، وصوا�ه �حذفه، وال �صح إدخال �اب هنا إذ ال تعّلق له هنا ،نسخ وهنا �ابكثیر من ال

 :يلكن قال الكرمان ،: ثبت �اب في �ثیر من الروا�ات المتصلة منها روا�ة أبي ذر، و�مكن توجیهه-ابن حجر -قلتُ  
مانكم من قول ابن عباس عطفه على ي �حذفه، وعلى هذا فقوله: دعاؤ�م إ�ر إنه وقف على نسخة مسموعة على الفر�

 وقد وصله ابن جر�ر من قول ابن عباس: قال في قول هللا ،حیث ینقل التفسیر ،ما قبله �عادته في حذف أداة العطف
أنه ال �عبأ ال إ�مانكم. أخبر هللا الكفار قال: �قول: لو  ،]٧٧{ُقْل َما َ�ْعَبُأ ِ�ُكْم َر�ِّي َلْوَال ُدَعاُؤُ�ْم}[سورة الفرقان: تعالى: 

فیصح  ،بهم، ولوال إ�مان المؤمنین لم �عبأ بهم أ�ًضا، ووجه الداللة للمصنف أن الدعاء عمل، وقد أطلقه على اإل�مان
 .وهذا على تفسیر ابن عباس ،إطالق أن اإل�مان عمل

إلى  الرسل الخلق والمراد دعاء الرسل الخلق إلى اإل�مان، دعاء ،وقال غیره: الدعاء هنا مصدر مضاٌف إلى المفعول 
عذر و�كفر من �كفر. �عني هو ال ،فیؤمن من یؤمن ،اإل�مان، فالمعنى: لیس لكم عند هللا عذر إال أن یدعو�م الرسول

ِبینَ  ُ�نَّا {َوَماینقطع �إرسال الرسول،   ما هو معلوم.� ]١٥َرُسوًال}[سورة اإلسراء:  َنْبَعثَ  َحتَّىٰ  ُمَعذِّ
فقد �ذبتم أنتم فسوف  ،و�كفر من �فر ،عذر إال أن یدعو�م الرسول فیؤمن من یؤمنفالمعنى: لیس لكم عند هللا  

ة و�ؤ�ده حدیث النعمان بن �شیر أن الدعاء هو العباد ،معنى الدعاء هنا الطاعة :�كون العذاب الزًما لكم، وقیل
 أخرجه أصحاب الُسنن �سند جید. 

: -رحمة هللا علیه -من أوائل الصحیح، �قول هنا النووي  في القطعة التي شرحها -رحمه هللا-�الم النووي  انظر
، واعلم أنه �قع في �ثیر من نسخ البخاري هذا: �اٌب دعاؤ�م إ�مانكم إلى آخر الحدیث الذي �عده: وهذا غلط فاحش

ًال نه ترجم أو لوجوه منها: أنه لیس له تعّلق �ما نحن فیه، ومنه أ ؛و�نما صوا�ه ما ذ�رناه أوًال، وال �صّح إدخال �اب هنا
أنه ذ�ر  ، ولم یذ�ره قبل هذا، و�نما ذ�ره �عده، ومنها»بني اإلسالم على خمس«: -علیه الصالة والسالم-لقول النبي 

 �هللا أعلم.  ،الحدیث �عده، ولیس هو مطا�ًقا للترجمة
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لیه صلى هللا ع-النبي  وقول ،�اب اإل�مان ،�اٌب اإل�مان ،�عني الترجمة األولى �تاب اإل�مان، قال: �تاب اإل�مان
بني «بني اإلسالم على خمس، ثم فصل بین هذه الترجمة وحدیث ابن عمر:  »بني اإلسالم على خمس«: -وسلم

 �قوله: �اٌب دعاؤ�م إ�مانكم.  »اإلسالم على خمس
الحدیث ففصل بین الحدیث وما ترجم علیه �ه بترجمة، وهذا لیس من عادته، والسیاق ال �قتضي وجود الترجمة؛ ألن 

ر التي ومنها روا�ة أبي ذ ،تا�ع للترجمة السا�قة، فإقحام الترجمة الثانیة غیر مناسب، و�ن ُوِجدت في �عض الروا�ات
  أفضل الروا�ات عند الحافظ ابن حجر. هي 

هذا جمع لنسخ الصحیح، وتحقیق على جمیع النسخ الموجودة، دار الكمال المتحدة، دراسة وأنموذج لمشروع تحقیق 
ابن  قالوا عن هذا؟ �اٌب دعائكم إ�مانكم، سبعة: لفظة �اب لیست في روا�ةماذا جامع الصحیح، النسخة الیونینیة. ال

وهو ثابت في أصٍل علیه خط الحافظ قطب  ،عساكر واألصیلي، ووقع هنا في روا�ة أبي ذر وغیره: �اٌب �التنو�ن
ي راء: وقع في فرع الیونینیة �هي، ألنه قال: قال في راء قال فالدین الحلبي �ما قال العیني أنه رآه، ورأیته أنا �ذلك 

عیني هنا في روا�ة أبي ذر وغیره: �اٌب �التنو�ن، وهو ثابٌت في أصل علیه خط الحافظ قطب الدین الحلبي �ما قال ال
، وقد سطالني. نعمأنه رآه، ورأیته أنا �ذلك في فرع الیونینیة �هي، قال: راء؛ �عني في إرشاد الساري، هذا �الم الق

وقع هنا في روا�ة أبي ذر وغیره �اٌب �التنو�ن، وهو ثابت في أصل علیه خط الحافظ قطب الدین الحلبي �ما قال 
ا نیة �هي، مالعیني أنه رآه، ورأیته أنا �ذلك في فرع الیونینیة �هي. مّر بنا مراًرا لماذا �قول القسطالني: فرع الیونی

 ثم �شیر إلى األصل.ى الفرع، قتصر على األصل، �عتمد عل�
 طالب:...

نعم وقع على الفرع، قابل الصحیح علیه ست عشرة مرة قبل أن �ظفر �األصل، وذ�ر الفروق من الفرع، و�دل من أن 
ل على األصل �ته ألنه قال: قابلت، ثم وقفت على الجزء الثاني من األصل یباع فاشتر  ؛یبدأ العمل من جدید، وُ�عدِّ

ني، فإذا �ه مطابق، مطا�قة تامة، ثم ظفرت �المجلد األول من األصل وفعلت �ه �ما فعلت �الثا ،لفرعوقابلت علیه ا
ل، إنما مّشى المقابلة على الفرع، و�ذا احتاج إلى األص ل قال: ما �حتاج إلى أنه �قابل من جدید على األصل، وُ�عدِّ

 كهي، �عني �األصل. 
ه عنا�ة وقبلهم الكرماني، لكن القسطالني لیست ل ،ةیأنا �ذلك في فرع الیونینورأیته  ،�قول: �ما قال العیني أنه رآه 

 أصل هذه الشروح المتأخرة، له عنا�ة �فتح الباري، وعمدة القاري، وملخص ،و�ن �ان هو األصل ،كبیرة �الكرماني
تحتاج إلى مناقشة،  حیث �خالف مخالفة ،بل خالصة للكتابین إرشاد الساري، عنایته �الكرماني قلیلة ،للكتابین

 ن الكرماني أصل للشروحإ :وقلنا مراًرا ،و�ناقشه من قبله یذ�ر خالصة من ناقش، لكن لیست له عنا�ة �الكرماني
 هم انتفعواالمتأخرة، �ل من جاء �عده وزاد علیه، وأخذ منه، وأفاد منه، و�ذا غلط تواله �النقد الشدید، ما �ستحضرون أن

مثل  الكرماني :ینقل منه �الحرف ینقل منه �الحرف، ومع ذلك قلنا مراًرا �ما �قول العامة منه فائدة �بیرة، العیني
سْقٌط  لكنه فیها ،الشعیر مأكول ومذموم، �حتاجون إلیه، ما �ستغنون عنه، ومع ذلك �ستغفلونه، لكنه فیها سْقٌط سَقطَ 

 ف على أصل مسموع.وأیده قول الكرماني أنه وق ،أو ساقٌط في روا�ة األصیلي وابن عساكر
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 :وقع في �ثیر من النسخ هنا :بل قال النووي  ،ي �حذفهاني �شیر العیني قبل، على الفر�ر ما دام عند الكرم ،طیب 
یه عل  -له �ما نحن فیه؛ ألنه ترجم لقولهوال �صح إدخاله هنا؛ ألنه ال تعلق  ،وصوا�ه �حذفه ،وهو غلط فاحش ،�اب

 .ولیس مطا�ًقا للترجمة ،ولم یذ�ره قبل هذا، و�نما ذ�ره �عده ، »على خمسبني اإلسالم «:  -الصالة والسالم
َال �ِّي َلوْ {ُقْل َما َ�ْعَبُأ ِ�ُكْم رَ وعلى هذا فقوله: دعاؤ�م إ�مانكم من قول ابن عباس �شیر �ه إلى قوله تعالى:  

عطفه على ما ه على أن اإل�مان عمل، و فاحتّج � ،والدعاء عمل ،فسمى الدعاء إ�ماًنا ،]٧٧ُدَعاُؤُ�ْم}[سورة الفرقان: 
قبله �عادته في حذف أداة العطف، حیث ینقل التفسیر، وهذا الكالم من �الم ابن حجر. ومعنى الدعاء في اللغة 

ز�ادة، قة اللغو�ة و اإل�مان. الصالة في اللغة الدعاء، والدعاء في اللغة اإل�مان، الصالة الشرعیة مشتملة على الحقی
دعاء وتز�د علیها، لكن هل ما هنا ومعنى ال ،أن الحقائق الشرعیة تز�د على الحقائق اللغو�ة، تشملها كما هو معروف

 في اللغة اإل�مان، هل الدعاء مشتمل على اإل�مان وز�ادة؟ أو اإل�مان مشتمل على الدعاء وز�ادة؟
 طالب:...

ما  ، ولوال أنه مؤمن �ه-جل وعال-ؤمن �اهلل نعم إن الداعي م ،اإل�مان مشتمل على الدعاء وز�ادة، اإل�مان مشتمل
وهذا في أصل الصحیح في روا�ة أبي ذر، هذا في أصل  ،دعاه، لكن یبقى قولهم: ومعنى الدعاء في اللغة اإل�مان

 .ره ابن عباس �قوله: إ�مانكمإ�مانكم، لوال دعاؤ�م فسَّ  :ره ابن عباسالصحیح، نعم لوال دعاؤ�م فسَّ 
 طالب:...

 القة؟الع مانعم. 
 طالب:...

 هذا �الم ابن عباس: دعاؤ�م إ�مانكم.
 طالب:...

 ؟ماذا
 طالب:...

 والدعاء في اللغة اإل�مان.
 طالب:...

 ، هو موصول.نعممن �الم ابن عباس 
 �ِّي َلْوَال رَ {ُقْل َما َ�ْعَبُأ ِ�ُكْم �قول ابن حجر؟ وقد وصله ابن جر�ر من قول ابن عباس قال في قوله تعالى: ماذا  
�مان المؤمنین لم �عبأ قال: �قول: لوال إ�مانكم، أخبر هللا الكفار أنه ال �عبأ بهم، ولوال إ ]٧٧َعاُؤُ�ْم}[سورة الفرقان: دُ 

 ل هذا إخبار للكفار أو للمؤمنین؟ ه ]٧٧{ُقْل َما َ�ْعَبُأ ِ�ُكْم َر�ِّي َلْوَال ُدَعاُؤُ�ْم}[سورة الفرقان: بهم أ�ًضا. لكن الخطاب 
 طالب:...

أن  ]٧٧{ُقْل َما َ�ْعَبُأ ِ�ُكْم َر�ِّي َلْوَال ُدَعاُؤُ�ْم}[سورة الفرقان: قد �ذبتم نعم، لكن لوال دعاؤ�م �عني نسق الكالم هنا ف
، و�ذا ]٧٧{َلْوَال ُدَعاُؤُ�ْم}[سورة الفرقان: هو المخاَطب �قوله:  ]٧٧{ُقْل َما َ�ْعَبُأ ِ�ُكْم}[سورة الفرقان: المخاَطب �قوله: 

 ،، قل ما �عبأ �كم ر�ي معشر الكفار لوال دعاؤ�م المطلوب منكم، مطلوب منكم أن تؤمنوااأن نجعل السیاق واحدً  أردنا
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ما الذي حصل؟ أنكم  ؟لوال دعاؤ�م �عني لوال اإل�مان المطلوب منكم ما �عبأ �كم، لكن ما النتیجة :فقد �ذبتم، �عني
 �مشي على نسق؟ ، فهلالثالث للكفار ،رافللكثم نعود  ،ي للمؤمنینوالثان ،كذبتم، أما أن نجعل الضمیر األول للكفار

 طالب:...
ل: لوال إ�مانكم، أخبر �قو  ]٧٧: {ُقْل َما َ�ْعَبُأ ِ�ُكْم َر�ِّي َلْوَال ُدَعاُؤُ�ْم}[سورة الفرقاناألصل أن الضمائر نسقها واحد، 

 .م أ�ًضاهللا الكفار أنه ال �عبأ بهم، ولوال إ�مان المؤمنین لم �عبأ به
 طالب:...
 ما �مشي.
 طالب:...

اآلن. اآلن ضمیر الخطاب ضمیر الخطاب �مكن أن ُ�خاِطب جماعة �خطاب متسق، ثم �خاطب غیرهم بنفس 
 ضمیر الخطاب؟ 

 طالب:...
 ،لو فیه التفات �عني لو جاء �ضمیر الغیبة �عد ضمیر الخطاب ما �خالف، ما �خالف االلتفات موجود في لغة العرب

 اآلن ضمائر متسقة، تخاطب جماعة واحدة.لكنه 
 طالب:...
 الشخص الذي �خاطب جماعة فیهم �فار ،رنا، ومع نفي مشابهة الخالق للمخلوق �اإلمكان أن �قول الواحدولو تصوَّ 

المؤمنین، مانكم و�خاطب ألنكم �فار، لوال إ� ؛نعم ]٧٧{ُقْل َما َ�ْعَبُأ ِ�ُكْم َر�ِّي}[سورة الفرقان: وفیهم مؤمنون �قول: 
ر في خطاب من �حضر عنده المخاَطب، على أكثر من  ،�خاطب الكفار ،فقد �ذبتم �خاطبه �ما  ... و�لٌّ متصوَّ

 یناسبه.
 طالب:...

 ؟ماذا
 طالب:...
 ما أدري.
 طالب:...
ل على هذه الطر�قة؟ الذي  ،�عني ضمائر ،فقد �ذبتم ه ذ�ر �لها ضمائر ُمخاَطب تمشي على نسٍق واحد، فكیف ُتَتأوَّ

 خاَطب أكثرابن حجر �قول: أخبر هللا الكفار أنه ال �عبأ بهم، ولوال إ�مان المؤمنین لم �عبأ بهم أ�ًضا. هل �مكن أن �ُ 
 من مجموعة مختلفة على هذا النسق؟ 

 طالب:...  
 عبد هللا غیر القرطبي وغیره؟ افي التفاسیر �ا أ�ماذا 

 طالب: ابن �ثیر.
 هاتها �لها. آخر الفرقان. 
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 الب:...ط
 عبد هللا. االفرقان، الثالث عشر؟ الثالث عشر �ا أ�

 طالب:...   
 .ي معك�األلوسي، هات الذاآلن  ءیجيساآلن، أبو عبد هللا  شنرى  
 ؟مشیت 
قت بها قول: هذه آ�ة مشِكلة، تعلّ �القرطبي،  ]٧٧{ُقْل َما َ�ْعَبُأ ِ�ُكْم َر�ِّي َلْوَال ُدَعاُؤُ�ْم}[سورة الفرقان: قوله تعالى:  

لثقل، الملحدة، �قال: ما عبأت �فالن أي ما �الیت �ه، أي ما �ان له عندي وزٌن وال قدر، وأصل �عبأ من العبأ وهو ا
وقول الشاعر: �أن �صدره و�جانبیه عبیًرا �ات �عبؤه عروٌس أي �جعل �عضه على �عض، فالِعبء الحمل الثقیل، 

كون وصّرح �ه الفراء، ولیس یبعد أن ت ،ظهر في أثناء �الم الزجاج وما استفهامیة، ،والعبء المصدر ،والجمع أعباء
ْحسَ  َجَزاءُ  {َهلْ �ما قال تعالى:  ،نافیة؛ ألنك إذا حكمت �أنها استفهام فهي نفي خرج مخرج االستفهام  ِإالَّ  انِ اإلِْ

ْحَساُن}[سورة الرحمن:  �عبأ  التقدیر: أي عبءقال ابن الشجري: وحقیقة القول عندي أن موضع ما نصب، و  ]٦٠اإلِْ
�اكم ال دعاؤه إ�كم أي ال مباالة یبالي ر�ي �كم لوال دعاؤ�م، أي لوال دعاؤه إ�اكم لتعبدوه، لوال دعاؤه إ�اكم لتعبدوه. لو 

 لتعبدوه. �عني هذا ُرتِّب على فعلهم أو على فعله؟ 
 طالب:...

م، ما �اإلضافة إلى وال دعاؤه إ�اكلعلى �المه،  ،على �المه ]٧٧فرقان: {ُقْل َما َ�ْعَبُأ ِ�ُكْم َر�ِّي َلْوَال ُدَعاُؤُ�ْم}[سورة ال
 ،وهو اختیار الفراء ،ما قال ابن حجر، فالمصدر الذي هو الدعاء على هذا القول مضاف إلى مفعولالمفعول، مثل

 ]٣١[سورة الرعد: ِجَباُل}الْ  ِ�هِ  ُسیَِّرْت  ُقْرآًنا َأنَّ  {َوَلوْ �ما حذف في قوله:  ،وجواب لوال محذوف ،وفاعله محذوف
نَس  اْلِجنَّ  َخَلْقتُ  {َوَما: لم �عبأ �كم، ودلیل هذا القول قوله تعالى: هتقدیر   ،]٥٦الذرا�ات:  ُبُدوِن}[سورةِلَیعْ  ِإالَّ  َواإلِْ

، وهذا نتفالخطاب لجمیع الناس، فكأنه قال لقر�ش منهم: أي ما یبالي هللا �كم لوال عبادتكم إ�اه أن لو �انت أن لو �ا
و إ�اه أن ل �عني المطلوب منكم، مما لم تحققوه، أي ما یبالي هللا �كم لوال عبادتكم ،لوال دعاؤ�م إ�مانكم :مثل ما قلنا

�ما �عبأ  فالخطاب ،}اْلَكاِفُرونَ  {َفَقْد َ�ذَّبَ كانت، وذلك الذي �عبأ �البشر من أجله، و�ؤ�د هذا قراءة ابن الز�یر وغیره: 
م فسوف �كون التكذیب هو سبب العذاب لزاًما. في �ال ،�قول لقر�ش: فأنتم قد �ذبتم ولم تعبدوهلجمیع الناس، ثم 
 . هطو�ل، وخالف فی

 طالب:...
 �قول؟ ماذا 

حوه �سبِّ و دوه هات قل ما �عبأ �كم ر�ي أي ال یبالي وال �كترث �كم إذا لم تعبدوه، فإنه إنما خلق الخلق لیعبدوه و�وحِّ 
 �كرة وأصیًال، قال مجاهد وعمرو بن شعیب: ما �عبأ �كم ر�ي �قول: ما �فعل �كم ر�ي، وقال علي بن أبي طلحة عن

أخبر تعالى الكفار أنه ال اآل�ة: قل لوال إ�مانكم، و  ]٧٧{ُقْل َما َ�ْعَبُأ ِ�ُكْم َر�ِّي}[سورة الفرقان: ابن عباس في قوله: 
 .ولو �ان له بهم حاجة لحبب إلیهم اإل�مان �ما حببه إلى المؤمنین ،ینحاجة له بهم، إذ لم �خلقكم مؤمن
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وهالككم.  لزاًما أي فسوف �كون تكذیبكم لزاًما لكم �عني مفضًیا لعذا�كم، ن وقوله: فقد �ذبتم أیها الكافرون فسوف �كو  
 .حّل اإلشكالإلى آخره. ما 

 طالب:...
 مانكم الذيقل �عبأ �كم أیها، قل ما �عبأ �كم ر�ي أیها الكفار لوال إ� ي نقوله أن الخطاب متجه إلى فئة واحدة،هذا الذ

 طلبه منكم، لكنكم �ذبتم فسوف �كون العذاب لزاًما الزًما لكم.
 طالب:...

 �حل اإلشكاالت. فهو ،عبد هللا ااأللوسي �ا أ� انظر
 طالب:...

 ؟ماذا
 طالب:...

 لكن ما �عبأ بهم مع شر�هم ما ینفعهم.
 طالب:...

 ما ینفعهم. ،ال ما ینفعهم ما داموا على شر�هم ال
 طالب:...

 فسوف �كون لزاًما ما ینفكون منه إذا ماتوا على �فرهم. ،ما �غنیهم ،ال
 طالب:...

 فسوف �كون لزاًما.، نعم ،تعقیب في آخر اآل�ة ، ما �عبأ بهم، و�عد هذانعم
 طالب:...

 �ِّي َلْوَال {ُقْل َما َ�ْعَبُأ ِ�ُكْم رَ ال �اب، قال هللا تعالى: �قول: فصٌل، ما ق -رحمه هللا-هنا في شرح ابن رجب 
للغة الطلب، اقال البخاري: ومعنى الدعاء في اللغة اإل�مان، اعلم أن أصل الدعاء في  ]٧٧ُدَعاُؤُ�ْم}[سورة الفرقان: 

قول �واالبتهال إلیه،  -جلعز و -فتارة �كون الدعاء �السؤال من هللا  ،وهو استدعاء لما �طلبه الداعي و�ؤثر حصوله
ل اللهم ارحمني، وتارة �كون �اإلتیان �األسباب التي تقتضي حصول المطالب وهو االشتغا ،الداعي: اللهم اغفر لي

، �طاعة هللا وذ�ره وما وما �حب من عبده أن �فعله، وهذا هو حقیقة اإل�مان. ألن هناك دعاء مسألة ودعاء عبادة
مخ  الدعاء«وجاء أ�ًضا:  ،»الدعاء هو العبادة«مخرج عند الترمذي: الوجاء في الحدیث ودعاء عبادة،  ،دعاء مسألة

إن الدعاء هو «قال:  -علیه الصالة والسالم-، وفي السنن األر�عة عن النعمان بن �شیر عن النبي »العبادة
َداِخِر�َن}[سورة  َهنَّمَ جَ  َسَیْدُخُلونَ  يِعَباَدتِ  َعنْ  ونَ َ�ْسَتْكِبرُ  الَِّذینَ  ِإنَّ  َلُكمْ  َأْسَتِجبْ  اْدُعوِني َر�ُُّكمُ  {َوَقالَ ، ثم قرأ: »العبادة
 ،ذ�رهفما استجلب العبد من هللا ما �حب واستدفع منه ما �كره �أعظم من اشتغاله �طاعة هللا وعبادته و  ،]٦٠غافر: 

 -مصلى هللا علیه وسل-النبي  وهو حقیقة اإل�مان، فإن هللا یدافع عن الذین آمنوا، وفي الترمذي عن أبي سعید عن
من شغله ذ�ري عن مسألتي؟ أعطیته  ..: من شغله القرآن عن ذ�ري، ومسألتي-عز وجل-ل الرب و�ق«قال: 

 أفضل ما أعطي السائلین؟
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 طالب:...
 ؟ماذا

 طالب:...
 من شغله القرآن عن ذ�ري.

 طالب:...
 .»طیته أفضل ما أعطي السائلینعن مسألتي أع«وفیه ومنه القرآن  ،ال، أنا أحفظ من شغله ذ�ري 

 ..على أنه تالف. وقال �عض التا�عین. لئوالآل ،وانظره في الموضوعات ،في الترمذيالحدیث على �ل حال موجود  
 طالب:...

 ؟ ماذا
 طالب:...  

 عندك؟ماذا 
 طالب:...

 �قول؟ماذا 
 طالب:...

ه �عني ما منعكم شیًئا تطلبون ،هللا ما عصاكم رجع الشیخ إلى الترمذي طیب، وقال �عض التا�عین: لو أطعتم، نعم
ْعَبُأ �َ {ُقْل َما وأما قوله تعالى:  ،�عني االشتغال �الطاعة عن المعصیة ،منه، وقال سفیان: �قول الدعاء ترك الذنوب

م إ�اه فیكون الدعاء دعاؤ� فیه للمفسر�ن قوالن: أحدهما أن المراد لوالف ]٧٧ِ�ُكْم َر�ِّي َلْوَال ُدَعاُؤُ�ْم}[سورة الفرقان: 
صدر فیكون على التقدیر األول من �اب إضافة الم ،�معنى الطاعة �ما ذ�رنا، والثاني: لوال دعاؤه إ�اكم إلى طاعته

 ا{َومَ إلى الفاعل، والثاني من �اب إضافة المصدر إلى المفعول، لوال دعاؤه إ�اكم إلى طاعته �ما في قوله تعالى: 
نما اختلف المفسرون في ذلك؛ ألن و� ،أي لیدعوهم إلى عبادته ]٥٦ِلَیْعُبُدوِن}[سورةالذرا�ات:  ِإالَّ  نَس َواْإلِ  اْلِجنَّ  َخَلْقتُ 

 و�لى المفعول أخرى. ما أورد الحدیث حدیث ابن عمر، نعم. ،المصدر �ضاف إلى الفاعل تارةً 
 طالب:...

 ما زال.
 طالب:...

 لم تستخدمها العرب �المعنى االصطالحي.
 طالب:...

 لمادة َأِمَن.ا
 طالب:...
 موجودة.

 طالب:...
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هذا الذي قرر شیخ اإلسالم نفیها �معنى صّدق، مع أن  ،أِمن غیر آمن، آمن �معنى صّدق ال توجد في لغة العرب
ق، لكن هل اإل�مان آمن �مؤمنٍ  ]١٧لََّنا}[سورة یوسف:  ِ�ُمْؤِمنٍ  َأنتَ  {َوَما: -جل وعال-قوله  ق �مصدِّ  �عني �مصدِّ
 أو إن من معانیها صّدق؟ ،إن آمن مطا�قة لصّدق :معنى مطابق تماًما؟ على مذهب من یرى الترادف هل �قالهل ال

 طالب:...
ألن من أهل العلم من �منع الترادف في لغة العرب، �قول: قعد لیست �معنى جلس من �ل وجه، ومنهم من یرى أن 

ا ما �ختلف عنه في شيء، على قول من �منع الترادف هذ ،للفظ تماًما االمترادف موجود �معنى أن �كون لفظ مطا�قً 
 ،على قول من یرى المترادف في لغة العرب ،إشكال، لكن على قول من یرى المترادف في لغة العرب هظاهر، ما فی

وأنه یوجد �لمة مطا�قة تماًما لكلمة أخرى هل یزعم أن آمن �معنى صّدق؟ و�ن جاءت في �عض المواضع �معناها، 
ق �ما �قوله فالن، و� هادة في مضمون هذا المعنى، ألنمع ز� ن �ان فرق بین أن تؤمن �ما �قوله فالن، و�ین أن ُتصدِّ

 .هناك قاسم مشترك بینهما
 الفرق بینهما؟  ما 

 طالب:...
 ؟ماذا

 طالب:...
كن مجرد هل هي أعلى من مرتبة مؤمن؟ هذا ال إشكال فیه، ال إشكال فیه، ل ،�عني نأتي إلى مرتبة الصدیق

 هل وقوعه في القلب وقوع تصدیق الخبر مطابق أو مقارب لوقوع اإل�مان �الخبر؟ ،التصدیق
 أیهما أقوى؟
 طالب:...

 أفضل من المؤمن؟و إن الصدیق أقوى  :اإل�مان أقوى بال شك، �یف نقول
 طالب:...

 أو آمن وصدَّق؟
 طالب:...

 لماذا؟  »ا ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضلمن توضأ یوم الجمعة فبه«؛ ألن عندنا لهذا نظائر. نعم
ق والمؤمن  :ألنه توضأ وزاد في غسل سائر جسده، والصدیق آمن وصدَّق، وال �كفي أن �قال ق، ألن المصدِّ مصدِّ

یق �التشدید الذي �قتضي المبالغة، اآلن صدوق وصادق  ،متقار�ان أو یتفضل أحدهما اآلخر، لكن یبقى أنه صدِّ
ق �لها من ف ق،  ،روع المادةومصدِّ یق أعلى من مصدِّ یت؟ ال، فصدِّ یق �عني هل عندنا ساكت مثل ِسكِّ �هذا و لكن ِصدِّ

ق مجرد تصدیق �الخبر أفضل وأعلى من المؤمن �ه، یبقى أن المؤمن �الخبر أعلى مرتبًة من  ننفصل من �ون المصدِّ
ق �ه  یف وهذا التشدید صدیق منزلة علیا، لیستلكن یبقى أن من �ستحق الوصف بهذه المبالغة وهذا التضع ،المصدِّ

ق، وال مثل المؤمن فقط؛ ألن وصف اإل�مان في المسلمین �ثیر �قین قلیل ،مثل الُمصدِّ  ؟لكن وصف الصدِّ
 لنا األلوسي؟  أخرجت
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 طالب:...   
 �قول؟ماذا 

 طالب:...
 .نعم

 طالب:...
 ، ِاقرأ.نعم

 طالب:...
به منكم آنًفا أن الضمائر نسقها واحد، قل ما �عبأ ر�ي لوال إ�مانكم الذي طلإال على ما ذ�رت  هیبقى اإلشكال، ما فی

لخطاب ان إ :فسوف �كون العذاب الزًما لكم، ولوال الجملة األخیرة لقلنا ،�ذبتم ،فلم تجیبوه، فقد �ذبتم لم تستجیبوا
د، متناع لوجو ا ن لوال حرفو واٍد هلكوا، فتكوال یبالي �أي  ،للمؤمنین، وأنهم لوال إ�مانهم ما عبأ هللا بهم، وال اكترث بهم

 .حرف امتناع لوجود
 طالب:...

 مثل ما صورنا سا�ًقا؟
 طالب:...   
ضمیر معاشر الكفار، لوال دعاؤ�م أیها المؤمنون؟ فقد �ذبتم أیها الكفار، �عني ال :�عني نقل ما �عبأ �كم ر�ي أي 

 الم البشر.�ال لو صِحبه إشارة ُتعیِّن المراد، مثل ما نظَّرنا في وعلى نسٍق واحد، ما �صلح، إ ،یتردد بین أكثر من فئة
 طالب:...

ال مع إ االتفات، ما �سمى التفاتً  هالتفات، مع اتحاد الضمیر ما فی هیلتفت مع مغایرة الضمیر مع اتحاد الضمیر ما فی
 مغایرة الضمیر.

 طالب:...
ر عندي ما ذ�رُت، وتُ   ن شاء هللا.اد المسألة �حث إزَ أنا ُمَتقرِّ

 طالب:...
هو ال بد من اإل�مان �الرسل، هو ر�ن من أر�ان اإل�مان، أنت تؤمن �اهلل ومالئكته و�تبه ورسله، �عني وتؤمن 

 برسله، ال هذا تفنُّن في العبارة تفنُّن في العبارة، و�ال اإل�مان مطلوب في األر�ان الستة �لها.
 طالب:...  

 وان، االختبارات وصلت، الجامعة متى؟إخ�صیر علینا �ا ماذا ما أدري  
 طالب:...

ان ا؛ ألنك ما تدرس أنت، و�ل للشجي من الخلي، نتجاوز هذا حتى یزاد �حث من اإلخو األسبوع القادم. �قول لك تو� 
 .ونرى 

 طالب:...
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بن ا حدثنا عبید هللا بن موسى، قال: أخبرنا حنظلة بن أبي سفیان عن عكرمة بن خالد عن: "-رحمه هللا-قال 
ن ال بني اإلسالم على خمس، شهادِة أ«: -صلى هللا علیه وسلم-قال: قال رسول هللا  -رضي هللا عنهما-عمر 

 ".»إله إال هللا، وأن محمًدا رسول هللا، و�قام الصالة و�یتاء الز�اة والحج وصوم رمضان
�ذلك في صحیح  أ�ًضاضان، وهو معلوم أن روا�ة الحدیث في البخاري في المواضع �لها بتقد�م الحج على صوم رم

من الراوي على ابن عمر حینما قال  �م صوم رمضان على الحج، واستدراكمسلم في موضع، وفي موضع آخر بتقد
له: والحج وصوم رمضان، قال ابن عمر: ال، صوم رمضان والحج. قوله: عن حنظلة بن أبي سفیان هو قرشٌي مكي 

وهو ثقة  ،بن خالد وابن سعید بن العاص بن هشام بن المغیرة المخزومي من ذر�ة الصوان بن أمیة الجمحي وعكرمة
متفق علیه، وفي طبقته عكرمة بن خالد بن سلمة بن هشام بن المغیرة المخزومي وهو ضعیف، ولم ُ�خرِّج له 

ن وایته عالضعیف عن ابن عمر، زاد مسلم في ر  �شیوخهما، ولم یروِ  لشدة التباسه، و�فترقان ؛البخاري، نبهُت علیه
: إني حنظلة قال: سمعت عكرمة بن خالد ُ�حدِّث طاووًسا أن رجًال قال لعبد هللا بن عمر: أال تغزو؟ أال تغزو؟ فقال

-فذ�ر الحدیث جواً�ا لقول الرجل: أال تغزو؟ قال: سمعت رسول هللا ...  -صلى هللا علیه وسلم-سمعت رسول هللا 
 هل مناسب في جواب من �طلب من شخص عمل خیر؟. »على خمس بني اإلسالم«�قول:  -صلى هللا علیه وسلم

 طالب:...
 ؟ماذا

 طالب:...
ه �أعماٍل �مكن، الغزو غزو فتنة، القتال قتال فتنة، و�ال ما ُ�َظن �ابن عمر أنه یرّد من �طلب منه فعل خیٍر أن یواجه

ثیٌر من ُمرغٍَّب فیه غیر الحج. و�تذرع � أخرى، �عني مثل ما �قال: أال تحج �ا فالن؟ أال تحج �ا فالن؟ فیجیب �عملٍ 
ر �ثیر من الناس تقاعسهم عن �ثیٍر من أفعال الخیر �أفعال خیر أخرى، واإلشكال أن �عضهم یتذرع الناس و�برِّ 

وهو ال �فعله، �قال له: أنت تحج وتنفق األموال في الحج، أو تذهب إلى مكة في العشر األواخر  ،�فعل خیر آخر
 األموال، لو، لماذا تتكلف؟وتكّلف، وتنفق 

والمضاعفات عند بیته الشر�ف، وأنت جالس عند أهلك  -جل وعال-أو �قال لشخص: الناس �طلبون األجور من هللا  
ن و ، خمسان ألفً و وفي بلدك، �أنك محروم، قال: �ا أخي، هذه األموال التي أصرفها أو أنفقها في رمضان في مكة ثالث

اء للفقر  ء والمساكین �ان أجدى وأنفع، وتجد مثل هذا ال هو �معتمر وال منفق وال معطٍ ، لو توزع على الفقرااألفً 
 لكن الحق الذي ،ألن �عض الناس یرد الحق �حق ؛والمساكین، فما ُ�َظن �ابن عمر مثل هذا إنه ما هو �مجاهد وال

 وال یر�د أن �فعله. ،ُیَردُّ �ه إما أن �كون أدنى منزلة أو هو لمجرد الردّ 
ثل فذ�ر الحدیث، ولعله أراد م -صلى هللا علیه وسلم-سمعت رسول هللا  قیل له: أال تغزو؟ فقال: إني ن عمر لمااب

دة: هذا الغزو و�ن �ان ال �ستطیع أن ُ�صرِّح في �عض األوقات أن هذا غزو فتنة فرّده �الحدیث، فذ�ر الحدیث، فائ
  .ذ�ره البیهقي ،اسم الرجل السائل حكیم

 خمٍس أي دعائم، نعم.وقوله: على 
 طالب:...
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 فیه؟ماذا العبسي نعم، 
 طالب:...

 المانع؟ ما
 طالب:...

 سهل سهل.
 طالب:...   
 -لىرحمه هللا تعا-، والحافظ الذهبي اال ال. الصحیحان طافحان �الروا�ة عن المبتدعة، ما دام شرط الصدق موجودً  

لف عي في عهد السلف والمراد �ه عند من جاء �عدهم، هو �ختقّسم الِفَرق إلى غالة وغیر غالة، وذ�ر المراد �الشی
 من وقت إلى وقت.

 طالب:...
ل علی�  نَّة، ثم تنتقل من هذا إلى مفضِّ أهل  ا على عثمان، وهذا موجود فينعم، قد �كون أحیاًنا الُمفضِّ ى عل ل عليّ السُّ

ى ي وذّم أبي �كر وعمر، ثم یتطور األمر إلأبي �كر وعمر مع تولیه أ�ا �كر وعمر، ثم یتطور األمر إلى تفضیل عل
 ،سّب أبي �كر وعمر، ثم یتطور األمر إلى تكفیر أبي �كر وعمر، ثم یتطور إلى القول �عصمة علي تفضیل علي مع

 وأنه ُمستِحٌق لأللوهیة.
 طالب:...

ا یر�د أن یتذرع بهذ على �ل حال ال ُ�َظن �ابن عمر وهو المسارع للخیرات وعلى رأسها الجهاد في سبیل هللا أنه
 الحدیث لترك الجهاد.

 طالب:...
 ؟ماذا

 طالب:...
أنه ال �جیب بهذا الجواب إال  -رضي هللا عنه-الحال ما ندري، لكن المظنون �ابن عمر  ،على �ل حال، الظروف

 .لُنْكتة
 رأ�كم في االختبارات؟  ما

 طالب:...
 ؟قي �الضبط على اختبارات الجامعةكم �

 طالب:...
 ؟ماذا

 طالب:...
 ما یؤثر؟أم عندهم اختبار ما یتضررون �الحضور؟ یؤثر على الحضور  من

 طالب:...
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 ؟ماذا
 طالب:...

 كیف؟
 طالب:...

 لكن الطر�ق نحسب حسا�ه. �ل شيء احسب له حسا�ه. ،ساعة نعم
 طالب:...   
تضرر یاألمر إلیكم، وال بد أن  نتوقف نتوقف؛ ألن أن نستمر نستمر، رأیتم أن إذا أردتم ،�هللا األمر متروك إلیكم 

 . ًئاما مسكنا شی .أحد
 طالب:...

 العادة؟
 طالب:...

 ؟ ال، له نفوذ هذا. ما تدري؟ماذا
 طالب:...

 توقف نتوقف. أنا فرد من رعیته. :خالص. هذا مدیر هنا، إذا قال
 طالب:...

 .نعم
 طالب:...

 ال، هو العادة أنها تلتئم في وقت معین.
 طالب:...
ن ألكن اإلخوان لهم حق، ما ودي  ،دروس إال هذا األسبوع، �هللا ما أود أن نتوقف ه. الظاهر ما فیفقطا الجرح هذ
 ...وهم وراءهم ا�حضرو 

 طالب:...
 ؟ماذا

 طالب:...
 المقصود أن الخلي ما �حكم على الشجي.


